
POROZUMIENIE 
w sprawie organizacji i prowadzenia obowiązkowych 

praktyk studenckich 
dla studentów Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte 

zawarte wdniu ^ R ? . . ^ ? . ? . ^ . . . . pomiędzy: 

Akademią Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, 81-127 Gdynia, 
ul. Śmidowicza 69, zwaną dalej „Akademią" lub ,AMW", reprezentowaną przez: 
Rektora-Komendanta - kontradm. prof. dr hab. Tomasza SZUBRYCHTA, 

a: 

Narodowym Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni z siedzibą w Warszawie, 
00-909 Warszawa, ul. Rakowiecka 2, zwanym dalej „Centrum" lub NCBC", 
reprezentowanym przez Dyrektora, gen. bryg. Karola MOLENDĘ, 

zwanymi dalej łącznie „Stronami" 

o następującej treści: 

§1 
1. Rektor-Komendant AMW oświadcza, że Akademia jest uczelnią publiczną 

działającą zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.), jest nadzorowana 
przez Ministra Obrony Narodowej oraz, że jest zobowiązana do umożliwienia 
studentom odbycia praktyk studenckich na podstawie Uchwały Senatu AMW 
nr 23/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu 
studiów w Akademii Marynarki Wojennej. 

2. Dyrektor NCBC oświadcza, że Centrum jest jednostką organizacyjną 
podporządkowaną Ministrowi Obrony Narodowej, dysponuje wykwalifikowaną 
kadrą ze stosowną wiedzą i doświadczeniem i wyraża wolę podjęcia 
współpracy z Akademią w zakresie organizowania i prowadzenia praktyk 
studenckich dla studentów Akademii. 

§2 
1. Celem realizacji współpracy, o której mowa w § 1 ust. 2, Akademia kieruje 

studentów do NCBC, a Centrum zobowiązuje się, na warunkach określonych 
w niniejszym Porozumieniu, przyjąć skierowanych studentów w celu odbycia 
obowiązkowej praktyki studenckiej. 

2. Strony oświadczają, że terminy realizacji praktyk studenckich w NCBC, czas 
trwania praktyk studenckich, nazwy komórek wewnętrznych Centrum, miejsce 
odbywania praktyk, a także liczba studentów kierowanych w danym roku 
kalendarzowym na praktyki, będą uzgadnianie przez Strony w formie pisemnej 
w terminie trzech miesięcy przed planowanym skierowaniem studentów na 
praktyki. 

§3 
1. Akademia zobowiązuje się do: 

1) opracowania w porozumieniu z Centrum programów praktyk i zapoznania 
z nimi studentów, 



2) przekazania Centrum, nie później niż na dwa tygodnie przed rozpoczęciem 
praktyk, dokumentów dotyczących praktyk, w tym list uczestników praktyk, 

3) sprawowania nadzoru dydaktycznego oraz kontroli i oceny praktyk, 

4) odwołania z praktyki studenta na pisemny wniosek Centrum w przypadku, gdy 
naruszy on w sposób rażący dyscyplinę pracy. 

2. Akademia kieruje na praktyki studentów posiadających ubezpieczenie od 
następstw nieszczęśliwych wypadków i zobowiązuje się do dostarczenia kopii 
polisy potwierdzającej zawarcie takiego ubezpieczenia najpóźniej do dnia 
rozpoczęcia praktyk. 

3. Akademia oświadcza, że będzie kierować na praktyki wyłącznie studentów 
cieszących się nienaganną opinią i bardzo dobrymi wynikami w nauce. 

§4 
1. Centrum zobowiązuje się do sprawowania nadzoru nad studentami odbywającymi 

praktykę oraz zapewnienia warunków niezbędnych do jej przeprowadzenia, 
a w szczególności do: 

1) wyznaczenia komórki wewnętrznej Centrum, w której studenci będą odbywać 
praktyki, 

2) powołania opiekuna praktyk, 

3) zapewnienia odpowiednich miejsc pracy, zgodnie z założeniami 
programowymi praktyk, 

4) zapoznania studentów, przed rozpoczęciem praktyk z zakładowym 
regulaminem pracy, przepisami BHP oraz o ochronie tajemnicy, 

5) przeprowadzenia szkolenia stanowiskowego studentów, 

6) sporządzenia niezbędnych dokumentów potwierdzających odbycie praktyk 
studenckich, 

7) sprawowania nadzoru nad właściwym wykonaniem przez studentów programu 
praktyki, 

8) umożliwienia opiekunom dydaktycznym ze strony Akademii sprawowania 
kierownictwa dydaktycznego nad praktykami studenckimi i kontroli tych 
praktyk. 

§5 
1. Miejscem odbywania obowiązkowej praktyki studenckiej może być: 

1) Warszawa, ul. Rakowiecka 2, 

2) Legionowo, ul. gen. broni Tadeusza Buka 1, 

3) Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 - laboratorium NCBC w WAT. 

2. Czas trwania praktyk nie może być dłuższy niż jeden miesiąc. 

3. NCBC nie pokrywa kosztów przejazdów studentów do i z miejsca odbywania 
praktyk, utrzymania i zakwaterowania. 

4. Studentowi odbywającemu praktykę studencką w Centrum na podstawie 
niniejszego Porozumienia nie przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie. 



5. W czasie odbywania praktyki, student podlega w zakresie porządku i dyscypliny 
pracy szefowi komórki wewnętrznej Centrum, w której w danej chwili odbywa 

6. Strony porozumienia wyznaczą swoich przedstawicieli do realizacji zadań 
w zakresie objętym niniejszym Porozumieniem. 

1. Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony. 

2. Każda ze Stron może wypowiedzieć Porozumienie z zachowaniem 
trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem przypadającym na koniec 
miesiąca kalendarzowego. 

3. Porozumienie może być wypowiedziane ze skutkiem natychmiastowym 
w przypadku naruszenia przez drugą Stronę jego postanowień. 

4. Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem zastosowanie mają 
przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Kodeks cywilny oraz 
Kodeks pracy i rozporządzeń wydanych na ich podstawie. 

6. Wszelkie wątpliwości wynikające z niniejszego Porozumienia strony będą 
rozstrzygać w negocjacjach bezpośrednich. 

7. Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 
po jednym dla każdej ze Stron. 

Akademia Marynarki Wojennej Narodowe Centrum 
im. BohaterówWesterplatte Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni 

praktykę. 

§6 




